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Nieuwsbrief 2e kwartaal 2019

Kun je hem niet openen? Klik hier.

van UNN Personeel

De zomer is begonnen!
De eerste warme dagen van 2019 zijn alweer achter de rug en zoals het er nu naar uitziet gaan we een
mooie zomer met tropische temperaturen tegemoet. Dit betekent ook dat voor veel collega’s de bouwvak
voor de deur staat! Afgelopen week hebben jullie een uitnodiging ontvangen voor onze vakantie
BBQ/Borrel op donderdag 1 Augustus. Heb je zin om langs te komen dan zien we je graag verschijnen
aan de Lindenhof 5 te Hattem vanaf 16:30 uur!

Officiële opening nieuwe vestiging UNN Veenoord
De afgelopen weken zijn wij achter de schermen druk bezig geweest met de verhuizing van vestiging
Erica naar vestiging Veenoord. Deze locatie is groter dan Erica en centraal gelegen op het
bedrijventerrein aan de A37 in Zuid-Oost Drenthe. We willen hier graag aandacht aan besteden middels
een opening waarvoor enkele relaties worden uitgenodigd. Je bent als werknemer ook van harte welkom
om onze nieuwe vestiging te komen bekijken. Hiervoor is gelegenheid op 25 juli aan de bedrijvenweg 101
in Veenoord vanaf 16:30.

Top 100 bereikt
Flexmarkt.nl publiceert jaarlijks een lijst met de 100 grootste bedrijven in de personele dienstverlening. In

juni 2019 is de lijst van 2018 gepubliceerd en staan we voor het eerst vermeld, namelijk op plek 94.
De branche bestaat uit meer dan 14.000 bedrijven, we zijn daarom best trots op onze vermelding!

Wist je dat:
• Wij inmiddels een nieuwe collega hebben aangenomen voor de kantoorfunctie van HRadministrateur. In de volgende nieuwsbrief zullen wij Judith Koenders aan jullie voorstellen!
• UNN tegenwoordig ook weer te vinden is op Facebook en LinkedIn! Dit met als doel om jullie op
de hoogte te houden van leuke ontwikkelingen en onze actuele vacatures te delen.
• Dit jaar contracten heeft afgesloten met enkele gemeentes voor het leveren van personeel.
Voorheen leverde we alleen aan bedrijven, sinds enkele maanden zijn we ook actief bij de
overheid.

Volg ons nu ook op Facebook!

Copyright © *|2019|* All rights reserved.

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Klik hier om je uit te schrijven.

Contactgegevens
UNN Personeel
Lindenhof 5
8051 DD Hattem

This email was sent to hkeizer@unnpersoneel.nl
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
UNN Personeel · Lindenhof 5 · Hattem, 8051 DD · Netherlands

